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Hierale 

En haard Skæbne. 

Fta Skærbæk skrives til »Mo- 
deksmaalet«: 

Arbejdsmand Mads Egholm i 

Btønss blev den 30. Aug. adipurgt 
If Gendarmen, hvorfor han ikke 

havde forladt ansy da der dog 
var nægtet ham Boiættelsestillas 
helfe. 

Egholm soarede: Jeg kan ikke 

faa nogen bedre Plads end den, jeg 
har nu, og desuden kan jeg ikke be- 

stibe, tworfor jeg ikke maa bo her 
i min Hiemiiavn lige saa ogdt iom 
i en anden Krebs-. 

Gendarmen mente, at Egholm 
burde efterkomme Bortoisningsors 
bren. Elleks vilde han blive straffet. 

Egholm kunde vedvarende ikke 

forfiaa hnokdan det kunde vcrre 

muligk, at man vilde straffe hom, 
fordi Imn lcoede i iin Fodeegti Linn 
fagde imidlertid til Gendarmem 

Obst-for arreiterer De mig iaa ikke 
med der samme. 

—— Nei. 5oarede Gendarmen. De 

hat so Dir-rot syg i Tag og ligget 
til Jenas Men i Morgen faar vi 
at se. 

Under Forbøret den 31. Aug· 
paa Amtsforstanderens Kontor i 

Skærbwk blev det fastslaaet, atMads 
Eqbolm beim- aniøgt om at blive 
preusiiik »Borgen men faaet Afslag. 
Dereiter bar-de han ssgt om at faa 
Lov til at bosætte sig i sin Hiems 
stavn Tenne Begæring var oqfaa 
Ileven ham ncegtet. 

Dereiter kunde den hjemløse 
Mond gan; men Amtsforstanderen 
Iemærkede lige fom Gendarmen, at 

san rimeligvis vilde blive straffet. 
Mads Egholm sagdet Jeg er desgl- 

kugen sForbtyderi Amtsforstanderenj 
spatede ikke Hatt vilde indbente" 
Were Ordre fra fine Foresatte 
i- Haderslev og sÄesvig 

Den hfemlsse ejer et af det dan- 
Ie Ministerium udstedt Bevis for, 
It han ikke hat dansk J.ndfsdsret 
Ois han tager over Stroms-am kan 
san derefter vente at blive trans- 
potteret tikbage igen. 

Jmidlertid sidder Mads Eqbolm 
isfin Fideegn og grunder over hvors 
for ban ier maa have Lov til at 

Ilivh M han er født oa bauten. 

M Skæbne afhænger af, bvilkist 
Resultat Øvrigbeden maatte komme 
til Den beitaar i dette Tilchlde ai 

fslgende Personen Amtsforitande- 
ten, hidtil Apoteker i Skærbcek oq 
tklflyttet fra en gammelpreusfisk 
Ironinå Landraaden i Hader-Zion 
belvttet fra Berlin, lwor bans Fa- 
der er Hofmæfd Regeringsprmsii, 
deuten i Slesvig, for kokt Tid iiden 
Wet Iettil ira — Slesien, 
Reusseus ivdligite Provinz 
« M Eqbolm er en rosig og 

bederlig Mand. « 
»k-- es- 

——- 
·- 

For et Par Aar siden havde man 

en lignende Sag med Arbejdsmand 
Laust Petersen af Skærbæk. Han 
blen« udvift hersta, men da han tog 
til Konseriget blev han efter no- 

gen Tids Forlle transporteret til- 

dage. 
Han fik derpaa en Plads i Mens- 

botg; men da hatt vilde gsftc siq 
dec, truede man ham med Udviss 

ning. Dei-til fvarede den hjemløse, 
L lian allerede i Forvejen var i 

Möbecse af en Udvisningsordre 
bade fra Preussen og Damm-M 

han havde oven i Ksbet maattet» 
fdde 8 Dage i Toftlund Arrest forI 
tden Tiscdelfe at me vendt til- 

Iaqe hettiL ester at han var ble- 

ss-» advisi fka Mart Gan vids 

I vix-Akte illi, hvor hcm bereitet 
IIIU h M. 

Sidm hu den Mo bitt fta Sa- 

ss. K- W hu used Wgn 

Wenn der We bar rea- 

det, men den sidste bratte Vending 
synes at datere sig fra Uduasvuelfen 
af den ntJ Udenrigsminister Or. von 

Kiderlenchechter der omkring Aar 
1900 var tyjt Gesandt i Kobenhavm 

Den 29. Ang. fkulde Gaardejer 
Mads Physant, der i Sommer var 

kommen bjem fra Amerika for at 

overtage sin Moders Guard, vcere 

over Grcensen Jeg trceffer ham i 
Langtved Nord for Rødding. Han 
stod i Begreb med at tage Affked. 
Sesteren kom fta Habenmed en Bu- 
ket rede og hvide Afters, fom hun 
bandt foran paa hans Cykle Hans 
gamle Moder, der er 72 Aar, kun- 
de ikke beherlke sin Bevægelse For 
et Par Aar siden dsde hendesMand, 
der indtog en«ledende Stilling i den 
danlke Bevcegelfe paa Egnen. Selv 
var hun en Sester til »Den første 
frivillige Sonderjyde«, der faldt ved 
DybboL og for hvem der for kort 
Tid siden blev assløket en Minde- 
sten i Fauborg 

— Jea hat jo tre Sonnen fagde 
hun, men inqen af dem maa komme 

hjem til mig. Jeg laa dem sidst ved 
deres Feder-S Begravelle Men deres 
Safters Bryllup maatte de ikke kom- 
me bfem til. Den ene af dem er 

Skolebestyrer i Kobenliavm den nn- 

den Landmand lige Nord for Gram- 
ien. Nu troede jeg. at han ber, der 
er den ældlte, maatte komme hiem 
og styre Guarden for mig. Jea lan 
jo ilet ikke lelv. Graaden wer- 

mander hende, og hendes fidfte Af- 
ikedsbilfen til Sonnen er et tavst 
Haandtryt 

Da vi forlader Gaarden, dukker 
der et Var Uniformer irem baxwed 
en Dreining af Vejen GendarmerJ 
ne er ude for at passe, at Loven sker 
Fyldeft. 

Jeg folger ham til Grceniem og 
hon fortæller mig sin Historie 
—Jeg havdeikkeLyst til at ciftizsne 

min Vcernepligt i den tyfke Heer, 
derfor tog jeg allerede sont atten- 
aars Dreng til Danmark. Jeg blev 
taget til Dragon og laa i Aarhus. 
Tyve Aar gammel rejste jeg til A- 
merika, hvor jeg nu har et Par 
Ejendomme Dem vilde jeg scrlge 
for at tage hjetn til den gamle 
Guard. NuveL denne Gang bleo det 
ikke til noget, men nu vil feg krceye 
min Ret som amerikaan Borger til 
at ans-ge om et Aars Opholdstillas 
delse herhjemme. Til næite Som- 
mer kan jegsaa maaske komme hieni. 
Nu tager jeg til Kolding for at lese 
Billet til Linien. —- Vil De nu ikte 
iavne Amerika? spurgte jeg haar- 
Udoendiq er jeg jo nok bleven Ame- 
ritaner, men jeg er da Finder- 
inde«. 

) 

Cn spequ Risi. Dei aniete Stock- 

Iholmerblcid ,,Aftonbladet«s Korre- 
spondent i Berlin telegraferede denl 
LI. Aug» at Bladet »Die Post« api- 
fordrede den tyike Negering til at 

skride ind mod »den danske anti- 
tyske Agitation i Ssnderjyllandt og 
»Die Post« tilfsjer. at denne Agita 
tion «strider imod den dansktyske 
Traktat 1907 « 

J Anledning af disse Udtalelier, 
fkriver» ,,Aftonbladet«: 

»Denne tyike Fremstilling udgsr 
ncesten en Rekokd i nnildeft 
talt .· .erderhæftighed. Ved at 

genoptage den gamle, — — —- Po- 
litik i Sinderjylland hat den preuss 
sier Regering iaktisk sat sig ud over 
—- — —- ——— Nu fenest er en dansk 
Gymnastiklæterinde i iSlesvig ble- 
ven arreftetet og behanle med den 
mest —- ——— — —- 

Dg lige midt under disse Begi- 
venheder kominer man og taler om 

tmtistyik Agitation i Markt 
Jngen bedre antistyst Agitation 

tutde kunne vttkfteres end ·— netop 
ielve den preusfiike Politik i Sless 

vis.« 
« 
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klamle am sig en Kreds af Maend, 
der bevidst akdejder i samme Ret- 

ning; ,,,Die Freunde der chrii tlichen 
Welt« kalder de sig Rade er imid 

lertid ikke alene teolagifk Farfatter 
Gan ftaar Frederik Nanmann mer 
.— han er gift med dennes Sester 

F-— ag han er tidlig kommen ind paa 
sociale ag politisle SpørgsmaaL i 

hvilke han indtager et weget frisin 
det Stade, nær veniire Flej af de 

tyske sammenfluttede Liberale. For 
disie Spørgsmaal hak han aabnet 
sit Tidsikrift ag derved givet det en 

helt anden Karaktek, end det almins 
delig er Tilfaeldet med teologisle 
Tidsskriftek. Rade har der givet 
Plads for Artiller, ikle blot am 

Fredsbevægelse, Alkoholspargsmaab 
men ogfaa am Farhaldet mellem 
Tyskland ag England ja, am det 

prussifke ValgretssparggmaalNavns 
lig er han dag aptaget af det natio- 
nale SpargsmaaL det palfke iam 
det nardflesviglke Hans Opraab til« 
Dannelfen af en tyik zzorening fal der gadt i Traad med hans hidtidis 
ge Livsvirksamhed og er paa fin 
Vlads i det Tidsikrift, ban hat skabt 
fig. 

l 
l 
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.Hygum. Gulden-nun Tokyoka 
den 25. Aug. fejrede gamle Hjnlsz 

Unand Henrik Schmidt aa Duftru i 

iBrsftrup ifalge »Mm« dekesGulds s 
;bryllup. Guldbtudegammen er am 

Jtrent 75 Aar og hans sustru naqle 
faa Maaneder Vnare Begae er de 
endnu forboldsvis raike 

J .Egteilabet er der :) Bern, 2 

Sanner og 3 Døtre alle aifte: de 
var alle famlede, til Glasde for de 

gamle Forasldre Sonne-me er beaae 
felvitamdige Kabmasnd i Aabenraa- 
hvar de ved FXd ag Tygtighed -—i 
beayndt paa bar Bund — hat op- 

arbejdet fia gade Stillinger 
Hen ad Eftermiddagen samkedcis 

Byens Falk i et Telt has Nabaemk 
Gaardejer Nis Raum for at inten- 
ike aa glcede de Gamle ved nagle 
Timers Sammenvæk. J deres lille. 

.erm, book de bar baet de sidfte 365 
Aar, er der nemlig ikke Plads til 
at madtage laa mange fremmede. 

J Wirken, haariil de ledlagedes af 
et ikke faa lille Folge, talte Pastok 
Bachmann fmukt oq hjektelia til de 
Gamle am Guds state Naade ag 
Kasrlighed mad dem gennem de 
mange Aar, ag at ban har ladet 
dem apleve en Hsjtidsdag -der kun 
bliver de ferneste Ægtefalk tjl Del. 

Ved Batdet am Aftenen, hvar der 
blev talt og sunaet, overtakte Paitor 
Bachmann dem den sædvanligeGuld- 
bryllupsgave paa 50 Mk. samt en 

Bibel fra Sagnets Kirkefakitanders 
ital-. Endvidere averralte Gaakdejer 
P. Land af Lille Brastrupgaakd de 
Gamle paa Bebaernes Vegne en 
Pengegave, en lille ,,Twrepenge" 
paa de gamle Dage. — Telegrams 
mer ag Breve med Lyktnskningek 
fra Benner ag Bekendte snær ag 
fiern ftksmmede ind Daaen igens 
nem. 
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Tit-der OW. Kikkeuö Fittwa- 
uiug. Konsistoriet i Kiel bat bevils 
get nogle tysksindedes Andragcsnde 
om 12 Gange tyfk Gudstjenefte om 

Aar-et i Dalek Kitte, hvor der bidtil 
ikke er blevet prædiket Tosk. Til 
»Flensborg Avis« skrives herom bl- 

endet: 
Jkke engang et skrifteligt Andra- 

Wende har vore Sfemmetyfkeke ind 
Jgivet. Der er 5 til 6 hjemmetyske 
Familien-, der tommer stimmen for 
at fpille Amst, en Sammenkomft, 
Paftor Kirchmann kalder det ,,tyske 
Klub« i Taler Soga. Blaadt disse 
drsftedes der faa Pan Dunst » for 
andet taler may ille — ,h:)okdan 
man skal drive sit eget Moder-Imle 
ud af Kisten, vel at mærke dogj 
fsrst eftek a"t Præsten ved jin Fore- 
spstgsel hat tilskrmdet fligt Et Pat 
Meend udtalee Onftet om at faa 12 
tyste Hondqudsstjenester. det vil siee 
faa de darfst Mtimester fes-I 
fra dekes hidtilvekreude Stilling, sg 
steckt its-Wir M- Inwi- is 
KWrW sis It Wirt det tkeU 
de MIMW W. Sandelkc 
en Verwende Kommentar til Gent- 
kstfnvekinteuw Udialelker. at 
de kketelise W has-de es 

seh Samsixtigded over he 
sei lauft- CIIIZ de ums m b- 
ges M M htt« 

Jus-W esqui- 
weissin 
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·m-de. Dei var Meningen, at deet 
sskulde have været afholdt i Landen 

,-ved Slotshcwem men da det saa ud 

«til -Regnvejr, blev det afholdt i 

·Slotskroens store Sol Der kaltes 

af Præsterne Schmidt af Jels og 
Mathief en af Rødding .M«Idet hav- 

de fantlet fnldt sus, flest nngeMen 
nejket 

Dann-up Fund fta Oldtiden. Pan 
en Mark, tilhsrende Guardejer Jver 

Scherrebeck i Sonder Vilftrup, blev 
lder for nylig ved Pløjning ftødt 
»von en ftørre Stenscetning lige un- 

kder Plovfuren Med Eierens Tillas 

idelfe lod M. Gram fra Hoptkup 
Stedet afdække, og der fandtes en 

s2 Alen lang og 1 Alen bred Grotte 
lfyldt med Trækul og A ke 3 Spa- 
Idemaal dyb. J Grottens veftre Si- 
de var et sckrfkilt Rum, hvor der 
,var henfat 3 smaa Lerkar, som dog 
Jvar slaoede i Stykker of nedfaldeni 
de Steue. Karene var of meget 
fmukke og mærkelige Former og 
Wntede med smukke ftilfnlde Ornas 
merkten Den Stags Fund er ijcelds 
ne i vor Landsdel: de findes mere 

vaa Gerne og er almindelige paa 
Bornholm 

Ta der Ved Sidcn af Findeftedet 
fes Tomter af en starre Gravhøi. 
vil Udgravningsarbejdet blive fort- 
saL DefundnvSoaer erskænkede til, 
M. Gram-Z Samlingcr for nordiike· 
Oldsaqer 
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Veftctegncu. Htften skrider stadigi 
godt fremad kkønt Vefret je er no- 

« 

get omskifteligt Ruan bar i kam-« 

gcre Tid vasret i Hus og Bygget for 
ftørste Delen ligeledos. Havren er 

omtrent aphsstet mens der dog ikke 
er meget i Hirs. Den er gennems 
gaaende den Kot-Mord som giver det 
ftsrfte Udbytte. 

Til Fyld giver Kornet ikke me- 

get, faa der i Aar sikkert ikke vil fes 
faa mange Hæs omkring Dissens 
fom sidste Eftetoar. Boghveden er 

endnu ikke moden. Sksnt den ofte, 
oqsaa i Aar, giver et godt Udbytte, 
dyrkes den stadig mindre og mindre. 

viöøftcsttmskimsr druqu ikke mcget 
km- paa EgneIL 

Nsddiugeegneu. Med Hlften er 

det i den forlsbne llge fdvn flnttede 
27. AucU — takket være det gode 
Vefr — aaaet ftærkt fremad; to 

Del bar allekede wish-steh og med 
tørt Vejr vil de flefte nok være chr- 
diqe i Labet af henved 8 Tage. Kot- 
net fnlder en hel Del mindre i La- 
den end i Fior: men Dosten vil i 
Am- alligevel vckre met-e vcerdifuld, 
da Kerneudviklingen fom Fslae of 
den rigelige Sol er lanqt bedre end 
fidste Aar. Hoffen er i Aar met-e end 
enMaaned fremmeligere end i Ffor. 
da Nnghssten ikke begyndte fsr sidft 
i August 

Tærfkuiugen, baade med Motor- 
og Tampkraft ,er allerede hist on 

her begyndt, og Refultatet af Fylds 
udbyttet er meget ttlfredsftillende. 
Tasrskning med Plejl kendes nckften 

jikkc merk-, undtagen has Husmænd 

Gkæstiugeus tik Kreaturekne i( 
Aar er ualmindelig fkodig, soc-Amer- 
get flere Steder ikke kan fslge med. 
Særlig de Eil-vermuten som blev 
slaaede i Forfommerem vifer en gan- 
ske ufædvanlin Fkodighed, Faa at 
ikke faa faa bar maattet ssaa en Del 
af Klevermarker anden Gang. — 

Gerne-s Mælkeydelse er fom Folge 
as den rigelige Græsmængde god 
i Sommer-. 

Roetne teaner godt: de hat vg- 
faa haft Gavn of Bannen og den 
iske "aa fjækdne Verde. 

J Kartoflerne er der fleke Ste- 
der, ifær paa bedre og lavete Jor- 
da, Sygdom og Randdenfkad 
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Dict as Just Kitte- 
Isstd steh susit for Ok- 
Iel ellek sie-o of Jul. 
cfiilr. 
W til strick for Ist-d 
W. Iris As Ets. «- 
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Ritters-set 

Iu JuquaekaIImones 
Fsk kvitteket, Mil. Nr. 37 ....................................... 836162 
Verone, »Mer Birnenes Offek ved Missiondmsdet ............... IUO 

Zusammen .... Eis-IT 
Tit Japanmissiomw 

Ist kvittetet, Kbi. Nr. 87 ................ .» ............... I VII-W 
Rosse. III: den danske lach. va ............................. 500 

Frean Calx Lena danien til en Rilke ........................ 2 W 

VrI15b, ColoJ de Imge » » » :Agneö Simonsen Georg 
TanielseII Alsred Vetersem Theodok Land hoc-r SI: Alerd Daniel 
sen 50c ................................................... 4.50 

Eli Dorn, III-: Liser ved Bomefest ........................... 23.23 

Tilfammen IIMOZK 
Tit Motmouacisstonen 

Fsr katteret, gibt. Nr. 57. « 8132.37 
Pulse sag den danMe :IItlI. va 5,«I) 

Tilfammen.». j«37.37 
B!::r, :«.cbI. ssi September M» Marku- Beet 

sinds-In fos »T. sonn. O. e:·.-!:.I:·. Kuh-l III 

Tit Kredsmissionensz 
Minnefom Atem-. 

T oerfkud ved Zræftssntdswttelfei Zuverior og Dunub Rufs Offer i St. 
Peters Mgh Northfjeld Löst Offeri Et. July Mgb., Farmington Sis.7ö. 

Pan Radien-?- Vegne bxerteljg Tak. P. Clausen 
Uns-wer «I-I MmII kedi 

Von 536·s, LUbert Lea, MinnL 

Nye ,,Ticl(ets" kot- syndagsskolen 
B. Iz. 

60 smaa Kort med Landskahsbilleder og med lIge 
Ha miIngcs forslpIcHige mchk Imkte Bibclord efkek den 
reviderede Ovekssetcelsc «»» ., 

Wiss- sy« —- 

L Pris per PslIIIe 10 cts. Netto. — 12 Psltisk lot- 8100 
www-— --n 

l)·IIIi.-lI LIItlI PIIhl limieg 
SLAIK. NESR 

Bibelordbog 
M u. 4s,000 IIIM M Wiss-c M its 

Mutan I. Ists-thde IM- 
cit tsch- M sso M — W is 

u w m Im W W. ·- M III-I- 
»W. 

kasatvcis Its-o 

Muts-h Luth. Paßt hause, 
« stär- seit. 
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Bøger. 
Des Usge Luther-, Prof. Ammundiem Ome H.l.00 
Rades og Saudhedem Past. T. Mee, Jndlx 2.40 

Hmesurdsfolh Bot-mach OmsL .20 
Tke Fetedtaq, L. P. Larien, Ome .30 
Biselhuudbosh H. P. Haufen, indb. 2.10 
Nun i Hu! Stich-Hausen, indb. .40 

Pan Liveti Ves, Bill-. Beck, indb. 2.80 
Bidneibyrd fn Ftue Kirsc, Busch, indb. 2.80 
Gen-ge Billiami Leu-ed, indb. l.40 
Sold-tu i et Meist Lud, indb. .40 
Viere til arise Oft-, Hatper. indb. .40 
Frist-e øg Krista, Rev. F. S. Bebster. Omsl. .20 
Its de gutle Stier, Meh.·Oanfen, indb· .70 
For Meter-beiden i Vinntitkes , Dianas .25 
Tugt tuget Muts-, Wiliom indh. 1.60 
cis us Its-U Systgsmah Speck-, Ome .40 
Ungdom i Bärte-, 1. Del, OmsL .30 
singt-via i Bibeleih 2. Del, Omfl. .20 

zerfressenen-e esek Guts Insel-steh indb. .70 
Usder Ssdkotfey Altark, subb. Ul) 
Tag us Lei! Olfm Muth insb. 1.ss 

» » « i FranW 1.50 
Amme drin-, clith Iedetsem insb. LDO 
Presse II Die-se- Skildkinqet fka Iissiouss 

merken, saht-. .00 
Uns- Oimey Laut-its Pein-few findt-. .70 
Mklfskj JOH« V- MAY Ome IV 
MOIIILIC Ovid Wasser-rieth Ost .10 
tue-s dem-l , Simoqu Ist-Ihn M. so 
Ins-im .- -. ems- M. zip-. m 
pas Me- duse, Jakob s. sus, indi. tm 

If Inseln as Wie ssqek er Joch-iusti- kamt-I- 
ta. Jst-send seltillsuq strich for at sites W 

Du. M stic. M 
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